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Expositie

Bestuurslid gezocht

In mei organiseren
we, voor de 2e keer,
de maand van de
(amateur)kunst.
De persberichten zijn
de deur uit gegaan en
we kregen vele
positieve reacties.
8 mensen gaan hun
werk exposeren!
Weekenden kerk
open:
30 april – 1 mei
7 en 8 mei
14 en 15 mei
21 en 22 mei
28 en 29 mei
Entree € 2,00
(voor de onkosten)

Eind 2015 heeft René van der Bruggen zich
teruggetrokken uit het bestuur. Langs deze
weg willen wij hem bedanken voor zijn
jarenlange inzet en creatieve ideeën.
Om aan de wettelijke verplichting te
voldoen, om de ANBI status te behouden,
hebben we dus minimaal 1 nieuw
bestuurslid nodig. Zie verder profiel
bestuurslid. In de toekomst streven we naar
een nauwere samenwerking met de andere
verenigingen uit ons dorp, hierover is al een
positief gesprek geweest met het bestuur
van dorpsbelang, hierover later vast meer.

Profiel bestuurslid
De taak van het
bestuur is om in de
gaten te houden of
het doel van de
stichting wordt
bereikt. Bestuurders
van de stichting zijn
niet in loondienst.
Affiniteit hebben met
de doelstellingen van
de Stichting en bereid
de handen uit de
mouwen te steken

En we streven naar
een eenstemmig
beleid en visie.
Wilt u meedenken
met ons, kunt u goed
samenwerken en
heeft u een creatieve
instelling?
Wij zoeken u!
Voor meer informatie
kunt u contact
opnemen met ons.

Er is een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
www.Kerkidsegahuizum.webklik.nl

Noordmans in Beeld

Donateurs bedankt!
“Bent u al donateur
van de Skúster
Tsjerke?”

Stichting Skúster Tsjerke
Jappie Feenstra, tel. 231599
Linda Miedema, tel. 336543
Nieuw rekeningnummer
NL86 RABO 0307268705

In December hebben we
een 1e gesprek gehad
met een kunstenaar. Dit
is positief ervaren door
beide partijen.
De plannen worden
concreter. Eea is nog
afhankelijk van wanneer
de aangeschreven
fondsen reageren.
Er wordt gewerkt aan
een ‘voortentoonstelling’
in 2016 en een

uiteindelijke ‘Hoofdtentoonstelling’ in
2017. Zodra hierover meer definitief
is zullen we dat laten weten.

Donateurs

Stand restauratie

Het grootste doel van
SST is: behoud van de
kerk. Om de kerk te
behouden voor het dorp
is geld nodig. Sinds
vorig jaar hebben we
een klein aantal
donateurs waar we erg
blij mee zijn. In januari
zijn deze mensen weer
benaderd voor hun
bijdrage. Wilt u ook een
bijdrage leveren aan dit
doel, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op
de rekening van de
SST. U kunt ook
donateur worden voor
een minumum bedrag
van € 25 per jaar.

Eind 2016 is de onderhouds subsidie
van de kerk afgelopen. Rond deze tijd
moeten dan ook de laatste
werkzaamheden worden afgerond.
En in deze laatste periode wordt de
balans opgemaakt en moet er worden
afgerekend met de subsidiënten zoals
rijk en provincie en verschillende
fondsen, onder afrekening wordt
verstaan dat de SST een afrekening
van de gehele restauratie dient te
verstrekken aan de subsidiënten om
het laatste termijn van toegezegde
gelden binnen te halen.

Piano

Vlaggenmast

De wens van de SST
was om over een goede
piano te kunnen
beschikken.
De Firma Joustra,
handelsonderneming uit
Piaam, heeft ons een
piano geschonken. Daar
zijn we heel erg blij mee.
Joustra bedankt!

In de afgelopen periode is er druk
gewerkt door twee vrijwilligers, Lieuwe
Anema en Klaas van Malsen, aan
een nieuwe vlaggenmast. Deze is nu
klaar en kan bijna automatisch
omhoog worden geschoven, een mooi
stukje vakwerk.

Daarnaast zijn ons oude
afbeeldingen aangeboden die
betrekking hebben op
de Theoloog O. Noordmans en
Skuzum. Deze foto’s hopen we u ook
bij de voortentoonstelling te kunnen
presenteren.

www.Kerkidsegahuizum.webklik.nl

